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Concluzii ale GLF Abordări
Inovative şi GLF Coerenţă
şi Cooperare Teritorială

Rezultate ale GLF CT - Coordonarea intervențiilor FESI

2014-2020 cu obiectivele SUERD
GLF Complementarități și Coerență Strategică (GLF CT)
Reuniuni cu reprezentanţii autorităţilor de management ale programelor operaţionale,
Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanţii naţionali în Comitetele Directoare SUERD şi
reprezentanţi ai DG REGIO şi DG MOVE pentru agrearea:
•

mecanismului de implementare a obiectivelor SUERD;

•

criteriilor de selecţie suplimentare care să evidenţieze relevanţa proiectelor pentru
obiectivele SUERD;

•

metodologiei de monitorizare;

Concluzii
Definitivarea metodologiei de monitorizare a proiectelor relevante SUERD, pe baza
formatului de monitorizare utilizat pentru perioada 2007 – 2013 de către
programele de cooperare teritorială
Introducerea criteriilor pentru acordarea de puncte suplimentare proiectelor
relevante SUERD în ghidurile ce vor fi elaborate pentru următoarele apeluri de
proiecte (POIM şi POC)
Pentru PO Interreg RO - BG şi PO Interreg IPA RO – SB, a căror arie de eligibilitate
vizează judeţele dunărene, toate proiectele contribuie la obiectivele SUERD,
putându-se acorda 2 puncte în functie de nivelul contribuţiei proiectului la
obiectivele SUERD

Rezultate ale GLF AI - Abordarea ITI la nivelul Programelor

Operaționale
GLF Abordări Inovative (GLF AI)
Abordarea ITI la nivelul programelor operaţionale: alocare dedicată pentru proiectele ce provin
din zona ITI Delta Dunării şi apeluri de proiecte dedicate ITI
Reuniuni tehnice: între reprezentanţii autorităţilor de management şi reprezentanţii ADI ITI Delta
Dunării pentru a stabili o abordare unitară la nivelul programelor operaţionale şi a lămuri o serie
de aspecte legate de implementarea ITI

Concluzii
Menţinerea alocărilor şi lansarea apelurilor de proiecte dedicate ITI, după
aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDDU)
Aviz de conformitate cu obiectivele SIDDU – emis de ADI ITI DD
Mecanism de prioritizare a proiectelor pentru axele unde valoarea proiectelor
propuse depăşeşte alocarea dedicată ITI
Analiză prealabilă comună AM/ADI ITI DD a fișelor de domeniu/de proiecte aferente
SIDDU pentru asigurarea îndeplirii criteriilor de eligibilitate din Ghiduri
Definitivarea proiectelor și stabilirea unui calendar privind lansarea apelurilor de
proiecte dedicate ITI

Rezultate ale GLF
Abordarea DLRC la nivelul POCU – POR – PNDR (I)
DLRC pentru orașe cu mai mult de 20.000 de locuitori
Condiționări programare:
POR:
efectuarea ultimei plăți în cadrul proiectelor POR numai după ce beneficiarul face dovada licențierii pe
serviciile sociale pentru care a fost dezvoltată/reabilitată infrastructura respectivă (prevedere specifică la
nivelul contractului de finanțare);
aprobarea preliminară (împreună cu AM POCU) a pachetului de proiecte ce urmează a fi finanțat prin
DLRC;
POCU:
va asigura finanțarea Sprijinului pregătitor pentru realizarea Strategiilor de Dezvoltare Locală și pentru
constituirea GAL (acolo unde este necesar);
dezbateri publice cu potențiali solicitanți pe marginea Ghidului Solicitantului pentru Sprijin Pregătitor;

CONCLUZII
Inițierea organizării Comitetului Comun de Selecție (CCS) pentru evaluarea și selecția strategiilor
de dezvoltare locală;
Definitivarea
•

Procedurii Generale de organizare și funcționare a CSC

Concluzii

SUERD
Definitivarea metodologiei de monitorizare a proiectelor relevante SUERD, pe baza formatului de
monitorizare utilizat pentru perioada 2007 – 2013 de către programele de cooperare teritorială;
Puncte suplimentare acordate proiectelor SUERD relevante doar pentru proiectele localizate in cele 12
județe riverane Dunării.

ITI
Menţinerea alocărilor şi lansarea apelurilor de proiecte dedicate ITI, după aprobarea Strategiei Integrate de
Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării;
Aviz de conformitate cu obiectivele SIDDU – emis de ADI ITI DD;
Mecanism de prioritizare a proiectelor pentru axele unde valoarea proiectelor propuse depăşeşte alocarea
dedicată ITI;
Analiză prealabilă comună AM/ADI ITI DD a fișelor de domeniu/de proiecte aferente SIDDU pentru
asigurarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate din Ghiduri;
Definitivarea proiectelor și stabilirea unui calendar privind lansarea apelurilor de proiecte dedicate ITI.

Concluzii

DEZVOLTAREA URBANĂ DURABILĂ
Asigurarea unei finanţări integrate a dezvoltării urbane sustenabile, precum şi stabilirea unui
mecanism de corelare şi prioritizare la finanţare din programele operaţionale a proiectelor care
fac parte dintr-o strategie integrată de dezvoltare urbană (SIDU)
Includerea in ghidurile specifice ale programelor operaţionale (altele decât POR) a unor criterii
specifice de evaluare pentru proiectele ce fac parte dintr-o strategie integrată de dezvoltare
urbană
DEZVOLTAREA LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂTII
Organizarea Comitetului Comun de Selecție (CCS) pentru evaluarea și selecția strategiilor de
dezvoltare locală;
Definitivarea Procedurii Generale de organizare și funcționare a CCS;
Lansarea apelurilor de proiecte, în procedură non-competitivă, pentru beneficiarii LEADER ale
căror proiecte de infrastructură socială au fost declarate eligibile de Agenția pentru Finanțarea
Intervențiilor Rurale (AFIR) – estimat decembrie 2016.
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